
EVID SI .,
“Només el que és pur pot ser salvatge”



La bellesa del paisatge 
transhumant muda en unió.

Peces d’art en moviment 
encarnen formes actives de 

vida.

Textures en metamorfosi 
dibuixen en l’espai

diagrames el·líptics del tot 
que ens conté.

Només el que és pur pot ser 
salvatge.

L’abstracció EVOLUTIVA del 
que veus obre una 

comprensió conscient en tu.

“Cícliques respiracions 
en dansa.”

Ívida cynara
COMPANHYA



Un espectacle de moviment
plàsticament poètic.

Ívides són uns éssers que alimenten l’imaginari col·lectiu. Travessen l’espai donant vida a la naturalesa i 
posant-la en moviment. Creen loops i els descreen a través de cicles i el·líptiques universals. En diferents 
qualitats elementals es mouen inspirades amb els animals, els vegetals, el cosmos, i l’humà.
Fulles que es converteixen en plomes, textures que es tornen caus, branques que en moviment felí creu-
en el temps. Un espectacle que connecta amb la màgia, la natura i l’essencialitat.

SINOPSI



Una peça que inclou art plàstica, dansa, interacció i moviment. 
Sensibilitat amb la naturalesa i residu zero. 
La posada en escena implica pintar els cossos que són el suport, 
de l’obra d’art biodegradable 100%, 
construïda amb naturalesa morta recollida pel territori. 

Espart, argiles, espècies, pigments, tinys, flors seques, branques, llavors i cola natural 
són el material base des d’on es crea aquesta peça d’estudi.

Materialitza la idea d’obra d’art en moviment generant un espectacle plàstic en 
diferents formats per a ser vist.  

TÈCNICA
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Peça curta. (18’)
En tots els escenaris, 

espais tancats i a cel obert.
Mirada de 360º o menys.

Música en directe en acústic.

Habitant un espai. (120’) 
En tots els escenaris, 

espais tancats i a cel obert.
Mirada de 360º o menys.

Música en directe en acústic.

Itinerant. (90’)
En tots els espais, tancats i oberts.

Format circular.
Mirada de 360º o menys.

DIFERENTS FORMATS 

Aquesta peça és adaptable, tant per interiors com exteriors. 

És site específic i està sempre en constant evolució. 

També pot incloure l’exposició de les peces naturals unes 

setmanes o dies abans del directe.



FITXA ARTÍSTICA

Idea Original: IVIDA CYNARA (Esther Roca Vila)
Evolució de la idea original i direcció: Marta Riera, Mireia Palmés i Esther Roca Vila 
Intèrprets: Marta Riera. Mireia Palmés. Esther Roca Vila.
Creació del vestuari i maquillatge artístic: Esther roca vila
Música en directe: Miriam Encinas Laffite
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Fotografies. Adrià Bosch



Site Specífic, peça adaptable a l’espai.

Variables de partida:

* Viola i dilruba DPA 4099 amb suport de 
pinça CM4099
Flauta i Percu AE5400 d’Audio-Technica
O sigui 4 micros + monitor i presa de corrent
2 altaveus i taula de so



ividarse@gmail.com  
www.ividacynara.org


